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Basic Microsoft Project 2010/2013
MS Project เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทีใ่ ช้ในกำรบริหำรโครงกำรต่ำงๆ ให้เป็นไป
อย่ำงทีผ่ ทู้ ำโครงกำรนัน้ ต้องกำร สำมำรถวำงแผนควบคุม ติดตำมควำมคืบหน้ำ
กำรกำหนดระยะเวลำ ทัง้ แบบโครงกำรเดียวและหลำยๆ โครงกำรพร้อมๆ กัน
เรำสำมำรถรูแ้ ละตรวจสอบได้ทนั ทีว่ ำ่ แผนงำนต่ำงๆ นัน้ จะเสร็จเมื่อใด หรือ
ต้องกำรเทียบระหว่ำงแผนงำนทีว่ ำงแผนไว้กบั ทีเ่ กิดขึน้ จริงว่ำแตกต่ำงกันเพียงใด และสำมำรถทีจ่ ะดูรำยงำนของ
ค่ำใช้จ่ำยเท่ำใดทีเ่ กิดขึน้ ได้ เพื่อดูวำ่ เกินไปจำกงบประมำณทีว่ ำงแผนไว้หรือไม่ กำรทำ Report ในหลำยๆ รูปแบบ
เป็นต้น โปรแกรมนี้จะช่วยในกำรบริกำรโครงสร้ำง ผูใ้ ช้งำนทุกท่ำนสำมำรถบริหำรงำน ตลอดจนกำรจัดกำรกับ
โครงกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดำเนินกำรสอนโดย อำจำรย์ผมู้ ปี ระสบกำรณ์ดำ้ นนี้โดยตรง
หลักสูตรนี้เหมำะสำหรับผูท้ ย่ี งั ไม่มพี น้ื ฐำนมำก่อน หรือมีบำ้ งเล็กน้อยเพือ่ ต่อยอดกำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft
Project เวอร์ชนั ่ 2010 - 2013 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์:
o
o
o
o
o

รูจ้ กั องค์ประกอบพืน้ ฐำนของ Microsoft Project 2007, 2010 และ 2013 ได้ดยี งิ่ ขึน้
สร้ำงโปรเจ็กต์และกำหนดค่ำพืน้ ฐำนต่ำง ๆ ได้
ปรับแต่งกำรแสดงผลโปรเจ็กต์ได้
สร้ำงและพิมพ์ Report เองได้
เข้ำใจรูปแบบของโปรเจ็กต์และประยุกต์ใช้งำนของตัวเองได้

กลุ่มเป้าหมาย:
o
o
o
o

ผูเ้ ริม่ ต้นใช้งำน Microsoft Project
นักศึกษำทีต่ อ้ งกำรเรียนรูเ้ พิม่ เติม
เจ้ำหน้ำทีแ่ ละผูด้ ูแลโครงกำรต่ำงๆ ทีต่ อ้ งกำรประยุกต์ใช้งำน Microsoft Project ในกำรควบคุมงำน
บุคคลทัวไปที
่ ม่ คี วำมสนใจกำรใช้ Microsoft Project ประยุกต์กบั งำนของตนเอง
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ความรู้พน
ื้ ฐาน:

ใช้งำนคอมพิวเตอร์พน้ื ฐำนบนระบบปฎิบตั กิ ำรวินโดว์ได้
เคยใช้งำนชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชนั ่ 2007-2013 มำก่อน
ใช้งำนอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์พน้ื ฐำนได้
ติดตัง้ / ลบโปรแกรมพืน้ ฐำนบนระบบปฎิบตั กิ ำรวินโดว์ได้

o
o
o
o

ระยะเวลาในการอบรม:

12 ชัวโมง
่ (2 วัน)

o

ราคาคอร์สอบรม:

6,500 บำท / คน (รำคำนี้ยงั ไม่ได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )

o

วิทยากรผูส
้ อน:

อำจำรย์สำมิตร โกยม และทีมงำน

o

คอร์สทีค
่ วรอบรมก่อนหน้า:
o

New Feature Microsoft Windows 7 & Microsoft Office 2010

เนื้อหาการอบรม:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

องค์ประกอบของส่วนต่ำงๆ ทีส่ ำคัญของ Microsoft Project 2007, 2010 และ 2013
กำรสร้ำง Project และกำรกำหนดวันเริม่ ต้นของโครงกำร และวันหยุดต่ำงๆ ของโครงกำร
กำรป้อน Task และข้อมูลต่ำงๆ ของ Task
กำรสร้ำง Outline และ Relationship ของ Task และกำรแสดงในรูปแบบหัวข้อ เช่น 1, 1.1 ....
กำรสร้ำง Relationship ระหว่ำง Task เช่น Start to Start, Finish to Start ฯลฯ
กำรกำหนดบ้ำง Task แบบต้องรอคอยแล้วจึงทำได้ หรือทำล่วงหน้ำก่อนได้
กำรป้อนและกำหนดค่ำต่ำงๆ ของทรัพยำกร เช่น กำลังคน ค่ำใช้จ่ำย วันหยุด ฯลฯ
กำรกำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำง Resource กับ Task
กำรวิเครำะห์โครงกำร เพื่อดูวำ่ งำนใดวิกฤต หรืองำนใดถูกจัดสรรให้ทรัพยำกรมำกเกินไป
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กำรหำจำนวนวันทีเ่ หลือของ Task ทีจ่ ะเกิดวิกฤต ในกรณีบำง Task เกิดกำรล่ำช้ำ ซึ่งจะรูไ้ ด้วำ่ ช้ำได้
สูงสุดกีว่ นั
กำรตรวจสอบวันสิน้ สุดของโครงกำร
กำรปรับเปลีย่ น Schedule ของ Project
กำรกำหนดวัน Start หรือ Finish ของ Task แบบเฉพำะเจำะจง เช่น ห้ำมเริม่ ทำก่อนวันที.่ .. หรือห้ำม
เริม่ ช้ำกว่ำวันที.่ ..
กำรใช้งำน Fields และ Table ใน Microsoft Project
ประเภท Table ต่ำง ๆ ใน Microsoft Project
กำรใช้งำน Table ทีเ่ กีย่ วข้องกับ Task และ Resoure
กำรค้นหำข้อมูลต่ำงๆ ในโครงกำร
กำรค้นหำและแสดง Task หรือ Resource ทีต่ อ้ งกำรเท่ำนัน้
กำรแสดงผลของ Project ในมุมมองต่ำงๆ
กำรปรับแต่งและสร้ำงมุมอง Project ขึน้ เอง
กำรออกรำยงำนต่ำงๆ ของ Project
กำร Format Report ให้ตรงกับควำมต้องกำร
กำรสร้ำง Report เอง
กำรพิมพ์ Report
กำร Update ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร
กำรเปรียบเทียบค่ำของแผนงำนต้นฉบับกับทีเ่ กิดขึน้ จริง เพือ่ ตรวจดูค่ำใช้จ่ำยและจำนวนวันทีแ่ ตกต่ำง
กำร Update Task ด้วยวิธตี ่ำง ๆ เช่น %Complete, วันเริม่ จริง หรือวันเสร็จ หรือ Update ทุก Task
จำกวันทีก่ ำหนด หรือ Update ทัง้ โครงกำร
กำรนำเสนอโครงกำรผ่ำนทำง PowerPoint
กำรนำเสนอโครงกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์
Workshop ทบทวนควำมเข้ำใจทัง้ หมด
ทำแบบทดสอบวัดผลหลังกำรอบรม
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